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6. Adequação Ambiental 

 

Uma nova aba está disponível no SICAR-SP: a aba de Adequação Ambiental. Esta 

nova parte do sistema é o ponto de partida para o processo de regularização ambiental 

dos imóveis, que não está completamente disponível ainda, pois está passando por ajustes 

para atendimento à regulamentação recente. No entanto, já disponibilizamos neste 

momento a primeira parte do processo de adequação: a possibilidade de o declarante 

informar, no CAR, a situação do seu imóvel quanto à Autos de Infração lavrados no 

imóvel ou a existência de compromissos eventualmente assumidos que tenham por 

finalidade a adequação ambiental do imóvel. Também já é possível sinalizar interesse (ou 

declinar) em aderir ao PRA – Programa de Regularização Ambiental. 

Depois de finalizado o cadastro no SICAR-SP, o usuário poderá acessar a aba 

Compromissos Anteriores, dentro da aba de Adequação Ambiental. Neste ponto, o 

declarante deverá informar todos compromissos anteriores relacionados ao imóvel rural, 

como Autos de Infração e Termos firmados com o órgão ambiental, Termo de 

Responsabilidade de Preservação de Reserva Legal ou com outros órgãos. Uma vez 

preenchidas as informações sobre compromissos anteriores, pode-se proceder à aba 

Revisão de Termos. 

Atenção! A declaração das informações dessas abas por enquanto não é obrigatória 

para a finalização da inscrição no SICAR-SP. 

O processo completo de adequação ambiental dos imóveis rurais somente estará 

disponível após a publicação de resolução específica para o início do prazo para 

regularização.  

Por ora, o cadastro do imóvel será considerado Inscrito e válido mesmo sem a 

declaração de AIA ou de compromissos anteriores na aba Compromissos Anteriores. No 

entanto, em alguns casos, o preenchimento dessas informações é necessário para que o 

órgão ambiental possa auxiliar o proprietário no cumprimento de Termos de Ajuste de 

Conduta ou Decisões Judiciais, por exemplo.  

7. Compromissos anteriores 

7.1. Autos de infração ambiental (AIAs) 
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Nesta aba devem ser declarados Autos de Infração Ambiental que tenham sido 

lavrados no imóvel relativos à danos ambientais que possam ter relação com a adequação 

ambiental do imóvel, por exemplo, supressão não autorizada de vegetação nativa, seja em 

área de preservação permanente ou área comum.   

É muito importante declarar todo eventual Auto de Infração pois, de acordo com 

a Lei 12.651/2012, em algumas situações será possível suspender as multas e reparar o 

dano do AIA no âmbito do Programa de Regularização Ambiental.   

Caso haja Autos de Infração Ambiental no imóvel, declare-os clicando em Sim na 

aba correspondente. Clique então em Adicionar para inserir novo AIA: 

 

 

 

Informe, então, o órgão que lavrou o AIA (IBAMA, IBDF, CETESB, Polícia 

Ambiental, etc). Caso seja um AIA da Polícia Militar Ambiental do Estado, é possível 

que o documento esteja registrado no SIGAM (Sistema Integrado de Gestão Ambiental, 

onde está hospedado o SICAR-SP). Para verificar, insira o número e o ano da infração e 

clique em Confirmar. Se houver registros, o sistema apresentará uma lista de AIAs 

encontrados.  

 

 

Caso o AIA que deseja cadastrar apareça na lista, selecione-o; e complemente as 

informações solicitadas (Tipo de Infração e Área Autuada). Caso o mesmo não apareça 

na lista, ou caso o seu AIA não tenha sido lavrado pela Polícia Militar Ambiental, além 
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de fornecer o número e ano da infração, é necessário preencher: Tipo e Data da Infração 

e Área Autuada e salvar: 

 

 

 

 

7.2. Compromissos anteriores com o órgão ambiental 

 

Nesta aba, você deve inserir (se houver), compromissos anteriores do imóvel que 

tenham alguma relação com adequação ou regularização ambiental e que tenham sido 

firmados com representantes do Sistema Ambiental do Estado de São Paulo, como, por 

exemplo, CETESB, SMA, DPRN ou DEPRN. São, geralmente, Termos de 

Responsabilidade de Preservação de Reserva Legal ou Termos de Compromisso de 

Recuperação Ambiental.  

Caso haja compromissos desses tipos no imóvel, declare-os clicando em Sim na 

aba correspondente. Clique então em Adicionar para inserí-lo e escolha o tipo de termo 

da lista: 
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Depois, informe o número e o ano do Termo de Compromisso e clique em 

Confirmar. Caso o sistema encontre termos compatíveis com as informações prestadas, 

mostrará uma lista para confirmação: 

 

 

 

Caso um dos Termos de Compromissos mostrados seja o referente ao seu imóvel, 

clique em Selecionar no canto esquerdo, e o sistema preencherá alguns dos campos 

automaticamente.  

Caso o sistema não encontre nenhum termo cadastrado a partir das informações 

prestadas, você deve inserir as informações manualmente. 

Em todos os casos, você deve obrigatoriamente e preencher informações como 

Número do Processo, Área, Motivação da Assinatura, Data de Assinatura e Prazo para 

Cumprimento do Termo e anexar o documento escaneado do termo cadastrado. 
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Uma informação muito importante para os termos do tipo “TCRA” e “TRPRL” é 

a área de abrangência do termo, que deve ser desenhada com base no CAR do imóvel na 

interface de mapa disponível no sistema:  

Nos casos de TRPRL, a Reserva Legal instituída declarada anteriormente na aba 

Mapa do CAR, poderá ser copiada para a área de abrangência do termo que está sendo 

cadastrado, através da opção Copiar Reserva Legal, bastando selecioná-la.  

 

 

Atenção! Declarar corretamente os termos e sua área de abrangência, nos casos 

pertinentes, é imprescindível para que o órgão ambiental possa, no âmbito do Programa 
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de Regularização Ambiental, avaliar as solicitações de revisão dos mesmos para 

adequação à Lei 12.651/2012, conforme artigo 12 da Lei Estadual 15.684/2015.  

7.3. Compromissos anteriores com órgãos externos 

 

Nesta aba, você deve inserir (se houver), compromissos anteriores do imóvel que 

tenham alguma relação com adequação ou regularização ambiental e que tenham sido 

firmados com instituições não integrantes do Sistema Ambiental Paulista, como o 

Ministério Público, o IBAMA ou o IBDF, por exemplo. Um exemplo de compromisso 

comum desse tipo são os Termos de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público.  

Para inserir um compromisso, declare-o clicando em Sim na aba correspondente. 

Clique então em Adicionar para inseri-lo e escolha o tipo de obrigação da lista: 

 

 

Informe também qual o órgão com o qual o termo foi firmado, a data de prazo 

para cumprimento do termo, e anexe o arquivo contendo o compromisso escaneado: 

 

 

 

 

 

 

Caso pertinente, desenhe a área do imóvel abrangida pelo compromisso na 

interface específica disponibilizada no sistema.  

7.4. Decisões judiciais 

 

Nesta aba, você deve inserir (se houver) as eventuais decisões judiciais 

envolvendo o imóvel que tenham alguma relação com adequação ou regularização 
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ambiental, como, por exemplo, uma eventual decisão de instituição de Reserva Legal ou 

recuperação de áreas de preservação permanente. 

Caso haja decisões judiciais no imóvel, declare-as clicando em Sim na aba 

correspondente. Clique então em Adicionar para inserir nova decisão judicial. 

Preencha as informações obrigatórias (Tipo de obrigação e anexo contendo a 

Decisão Judicial) e, caso pertinente, desenhe a área do imóvel abrangida pelo 

compromisso na interface específica disponibilizada no sistema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Revisão de Termos 

 

Na aba Revisão de Termos, o interessado pode solicitar a revisão de termos 

firmados anteriormente. O sistema apresenta a lista de termos firmados com o órgão 

ambiental para que o interessado informe para qual (quais) deseja solicitar revisão.  

Para solicitar a revisão, o interessado deve clicar em Solicitar Revisão, para que 

seja carregado o Mapa, proveniente da inscrição no CAR, como exibido nas figuras 

seguintes:  
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Na revisão de TRPRL, caso a ‘Proposta de RL’ já tenha sido feita na camada 

Reserva Legal do CAR, ela é copiada para a camada Proposta de Revisão de 

Compromissos. Caso contrário, é possível desenhar a proposta de área que o 

proprietário/posseiro deseja estabelecer como sua nova área de Reserva Legal, que 

também aparecerá no Mapa do CAR como proposta.  

Ao fim do processo, o sistema registra a solicitação de revisão. 
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9. PRA – Programa de Regularização Ambiental 

 

A partir de agora será possível  indicar no SICAR-SP se deseja ou não  aderir ao PRA – 

Programa de Regularização Ambiental. 

 

 

 

Cabe observar que a Lei Estadual nº 15.684, de 14 de janeiro de 2015, que dispõe sobre 

o Programa de Regularização Ambiental (PRA) no Estado de São Paulo, está suspensa 

por força da liminar concedida na ADIN TJ/SP nº 2100850-72.2016.8.26.0000. 

O imóvel que optar por não aderir ao PRA não receberá os benefícios previstos no 

Programa, tais como possibilidade de manutenção de atividades em áreas de preservação 

permanente (uso consolidado) e suspensão de sanções ambientais. Imóveis que não 

tiverem qualquer passivo ambiental referente às áreas sob regime de proteção podem se 

antecipar e fazer a declaração.  O cadastro de imóvel rural que dispensar o PRA já poderá 

ser analisado. Note que na análise poderão ser feitos apontamentos e solicitadas alterações 

no cadastro. 
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Os cadastros que declararem desejo em aderir ao PRA só serão analisados após o 

lançamento definitivo do Programa. A equipe da SMA vem trabalhando constantemente 

na correção de problemas, aperfeiçoamento e novos desenvolvimentos do sistema. 

 

Dúvidas? 

www.ambiente.sp.gov.br/sicar/ 

 

 

 

http://www.ambiente.sp.gov.br/sicar/

